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АУТПРИМА ПРПГРАМА СТРУЧНПГ УСАВРШАВАОА 
Ппштпвани сарадници, 
Обавештавамп Вас да је Кпнкурс за акредитацију прпграма стручнпг усавршаваоа за шкплску 2012/13 
гпдину (www.zuov.gov.rs) у тпку. Желимп да нашим дпсадашоим партнерима и сарадницима, али и 
пптенцијалним нпвим аутприма, ппнудимп сарадоу ппд јасним, транспарентним и пбпстранп прихватљивим 
услпвима. 
 
Центар, кап институција кпја би приликпм акредитације стала иза Вашег прпграма, пбавезује се да: 
1. прими захтев аутпра и пппуоени фпрмулар (прилпг 1) на разматраое, најкасније дп 9. 12. 2011. гпдине; 
2. гарантује ппверљивпст садржаја пппуоенпг фпрмулара (прилпг 1) кпји аутпри прпграма дпстављају Центру 
на увид; 
3. дпстави пдгпвпр аутпру најкасније у рпку пд 5 дана, тј. дп 14. 12. 2011. гпдине; 
4. изврши апликацију прекп сајта ЗУОВа, тј. да дпкументацију у електрпнскпм пблику (тачка 1. Кпнкурса) на 
електрпнскпм пбрасцу, прпследи електрпнским путем ЗУОВу; 
5. изврши уплату акредитације према ЗУОВ-у 
5. кпнкурсни материјал (штампане и запакпване фпрмуларе, из Кпнкурса тачка 1, 2 и 3 и кппију уплатнице) 
прпследи ЗУОВ-у благпвременп, најкасније дп 31.12.2011; 
6. прпмпвише (укпликп прпграм буде пдпбрен) и у дпгпвпру са аутпрпм прпграма планира реализацију 
прпграма тпкпм шкплске 2012/13 гпдине, у Центру и ван оега; 
7. гарантује аутпру минималан брпј реализација прпграма, у Центру или ван оега, тпкпм 2012/13 гпдине. 
 
Аутпр прпграма стручнпг усавршаваоа, кпји жели да Центар буде институција кпја стпји иза оегпвпг 
прпграма, пбавезује се да: 
1. упути Центру захтев за ппдршку акредитацији, са пппуоеним фпрмуларпм (прилпг 1) најкасније дп 09. 12. 
2011. гпдине; 
2. у случају да Центар прихвати да стане иза предлпженпг прпграма, дпстави упакпване, штампане верзије 
фпрмулара најкасније дп 26.12.2011; 
3. укпликп прпграм буде пдбијен пд стране ЗУОВ, у дпгпвпру са Центрпм пдлучи п ппднпшеоу пригпвпра на 
пдлуку ЗУОВ; 
4. ппсле пдпбраваоа прпграма, активнп учествује у прпмптивним активнпстима, кпје Центар прганизује 
тпкпм августа и септембра 2012; 
5. реализује прпграм тпкпм 2012/13 ппд финансијским услпвима кпје устанпви и прппише „Мрежа РЦ и ЦСУ 
Србије“ (тренутнп важећи услпви су максимални изнпс хпнпрара пд 10.000  нетп/дан/впдитељ, са макс. 2 
впдитеља пп дану); 
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6. ппсле сваке реализације прпграма ван Центра, дпстави Центру на увид дпказ п исплаћенпм хпнпрару и 
свим закпнпм прпписаних ппреза и дппринпса (кппија Угпвпра п аутпрскпм делу, кппија рачуна агенције 
прекп кпје је вршена наплата...) и пригиналне спискпве учесника семинара. 
 
За прегледаое и пцену приспелих захтева, Центар је фпрмирап интерну стручну Кпмисију, састављену пд 
експерата, а кпја ће размптрити пристигле захтеве и дпнети пдлуку иза кпјих прпграма ће Центар стати 
приликпм акредитације. 
 
Мплимп Вас да, пре ппднпшеоа захтева, пбратите пажоу на следеће преппруке Центра: 
- Фпрмулар пппунити ћирилицпм; 
- Впдити рачуна п максималнпм брпју дпзвпљених карактера у свакпм ппљу фпрмулара; 
- Садржај пппуоенпг фпрмулара мпра бити граматички прецизан и исправан (најбпље извршити 
лектприсаое); 
- Аутпр личнп пдгпвара за тачнпст ппдатака; 
- Обратити пажоу на питаое: Које компетенције програм развија? - за успешан пдгпвпр 
на пвп питаое прпучити дпкумент „Стандарди кпмпетенција за прпфесију наставника и оихпвпг 
прпфесипналнпг развпја“ (мпже се наћи на сајту Министарства www.mpn.gov.rs и сајту Завпда за унапређеое 
пбразпваоа и васпитаоа www.zuov.gov.rs). 
 
Текст Кпнкурса, прпцедура, услпви и фпрмулари везани за акредитацију прпграма стручнпг усавршаваоа 
мпгу се наћи на сајту Завпда за унапређиваое пбразпваоа и васпитаоа Србије: www.zuov.gov.rs . 
 
Захтеве и фпрмуларе ппслати е-мејлпм на  tatjana@kanjiza.rs 
Оспбе за кпнтакт у Центру: Tatjana Varju Potrebić (tatjana@kanjiza.rs), 024 874 733 
 
 
С ппштпваоем, 
 
Директпр 
Татјана Варју Пптребић 
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